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§ 6 Dnr 2019/246 867 KS

Borgholms kommuns kulturpris 2019

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att tillfråga Lisbeth Lennartsson och Kenth Jönsson om de kan vara med i juryn 

för kulturpriset.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun delar sedan 2006 årligen ut ett kulturpris på 10 tkr. Priset delas 
ut till enskild person, grupp, organisation eller förening som är bosatt eller huvudsak-
ligen verksam inom kommunen. Priset utdelas som erkänsla för värdefulla insatser 
inom kulturområdet.
Enligt de av kommunfullmäktige antagna reglerna för Borgholms kommuns kultur-
pris ska det vara två utomstående jurymedlemmar. 

Beslutsunderlag
Regler för Borgholms kommuns kulturpris.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskutera vilka som ska tillfrågas om de 
kan tänka sig vara jurymedlemmar.  Utskottet beslutar tillfråga Lisbeth Lennartsson 
och Kenth Jönsson.

Skickas till
Lisbeth Lennartsson
Kenth Jönsson

______________
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§ 7

Deltagande 6 juni 2020.

Dagens sammanträde
Sedan ett antal år tillbaka delas kulturpriset ut i samband med firandet av national-
dagen på Kaffetorpet. Denna dag bjuds även de i kommunen som under det senas-
te året blivit svenska medborgare in till en välkomstceremoni. 

Sammankallande Sara Kånåhols meddelar att hon troligtvis inte kommer kunna vara 
med denna dag och dela ut kulturpriset. Ordförande i kommunfullmäktige kommer 
att hålla i välkomstceremonin. Det är önskvärt att någon från kultur- och fritidsutskot-
tet är med och överlämnar kulturpriset. 

______________
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§ 8 Dnr 2019/234 868 KS

Arrangemangsbidrag våren 2020 (kulturprogrambidrag)

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att bevilja följande arrangemangsbidrag våren 2020;

Åkerbokonstnärerna Öppen ateljé 10.000 kr

Konstnärsgillet mellersta Öland Konstutställning i Stenhallen 5.000 kr

Långlöts hembygdsförening Dansföreställning 5.000 kr

Samtliga bidrag beviljas under förutsättning att arrangemangen genomförs. 

De föreningar som ställt in sina arrangemang uppmanas kontakta förvaltningen om 
arrangemangen kommer att genomföras vid ett senare tillfälle under 2020. 

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har sedan årsskiftet nya riktlinjer för bidrag till föreningar. 

Arrangemangsbidrag 
Föreningar som har för avsikt att anordna ett arrangemang som är öppet för alla i 
kommunen och som bidrar till ett rikare och varierat utbud för kommunens invånare 
och besökare, kan söka arrangemangsbidrag.Samarrangemang där olika föreningar 
samverkar kring ett arrangemang kommer att premieras. Bidraget kan delvis finansi-
era annonsering, marknadsföring eller andra omkostnader, dock inte personalkost-
nader.

Beslutsunderlag
Borgholms kommun – Riktlinjer för bidrag till föreningar.
Borgholms kommun – Policy för bidrag till föreningar
Ansökningar från föreningar.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott går igenom den sex ansökningar som 
inkommit. 
Borgholms bios vänner söker för jubileumskonsert. Meddelar på sin hemsida att 
konserten är uppskjuten, inget nytt datum finns på hemsidan.
Åkerbokonstnärerna söker för Öppen ateljé i juli.
Chorus Mixtus söker för Amerika kväll. Meddelar på sin hemsida att arrangemanget 
är inställt men hoppas kunna genomföra det vid ett senare tillfälle.
Konstnärsgillet mellersta Öland söker för konstutställning i Stenhallen i augusti.
Långlöts hembygdsförening söker för dansföreställningen ”Fåglar i folktro”.
KonstMajrundan söker för öppen ateljé i maj. Har meddelat tjänsteperson att de stäl-
ler in, hoppas kunna genomföra utställning i samband med skördefesten. 
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Skickas till
Föreningarna
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 9 Dnr 2019/248 805 KS

Projektbidrag våren 2020 (kulturprojektbidrag)

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar bevilja följande projektbidrag 
våren 2020:
Jazzakademin södra Öland 5.000 kr
Öland Chamber Players 20.000 kr
Fornverkstan ideell förening 25.000 kr
Samtliga bidrag beviljas under förutsättning att projekten genomförs.

Chorus Mixtus ansökan flyttas till projektbidrag hösten 2020

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har sedan årsskiftet nya riktlinjer för bidrag till föreningar. 

Projektbidrag kan sökas av föreningar som har för avsikt att genomföra enskilda 
projekt. Med projekt menas en avgränsad aktivitet med en tydlig början och ett slut 
och som har ett definierat mål.

Beslutsunderlag
Borgholms kommun - Riktlinjer för bidrag till föreningar
Borgholms kommun - Policy för bidrag till föreningar
Ansökningar om projektbidrag

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott går igenom de sex ansökningar som in-
kommit. 
Kulturföreningen Karneval – utveckling och nya perspektiv Experimentellt kulturarv 
Öland år två – söker 15.000 kr
Jazzakademin södra Öland konsertserie med jazz i fokus och med många valörer – 
söker 25.000 kr
Chorus Mixtus jubileum år 2021 – söker ingen angiven summa
Öland Chamber Players festival 2020 – söker 25.000 kr
Ölands historiska teater historiska Öland 2020 söker 10.000 kr
Fornverkstan ideell förening tak och stängsel 25.000 kr

Skickas till
Föreningarna
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 10 Dnr 2020/71 868 KS

RF SISU Småland ansöker om arrangemangsbidrag för "Move for fun"

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar 

att bevilja RF-SISU Småland 10.000 kronor i bidrag till arrangemanget ”Move for 
fun”. Bidraget beviljas under förutsättning att arrangemanget genomförs. 

Ärendebeskrivning
RF-SISU Småland ansöker om 10.000 kronor i bidrag från Borgholms kommun för 
att genomföra arrangemanget ”Move for fun” den 10 juli 2020. 

”Move for fun” är ett arrangemang där i första hand barn och ungdomar får möjlighe-
ten att prova på idrotter. De arrangeras i år för tredje året. 2019 deltog 5.000 perso-
ner varav 3.000 barn mellan 7-12 år. Rörelseglädje är det genomgående temat för 
dagen. 
Under dagen kommer ca 15 lokala idrottsföreningar, de flesta från Öland, att visa 
upp sin idrott och föreningen med aktiviteter, uppvisningar, turneringar och så vida-
re. Ett delmål är att genom att medverka på dagen så får föreningarna fler aktiva 
medlemmar – barn, ungdomar, vuxna. RF SISU Småland vill också att tursiter ska 
få en positiv bild av Öland med fokus på rörelse och aktivitet, där alla kan vara med 
oavsett ålder.

Planerade aktiviteter är bland annat padel, mountainbike, löplopp, klättring, rörelse-
bana, fotboll, parkour, skateboard, kampsport, ponnyridning, dans, boule, golf och 
pickleball. 

Ansökan har även skickats till Mörbylånga och Kalmar kommun.

Beslutsunderlag
Ansökan från RF-SISU Småland

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar ansökan från RF-SISU Små-
land.  

Skickas till
RF-SISU Småland 
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 11 Dnr 2019/206 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - ledarskapsutbildning för ungdomar

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bifalla motionen att snarast undersöka möjligheterna till att ordna ledarskaps-
utbildningar för ungdomar under sommarperioden, som ett komplement till de 
sommarjobb kommunen erbjuder idag.

           att kontakta RF SISU Småland för eventuellt samarbete kring 
        ledarskapsutbildning som alternativ till kommunalt sommarjobb. 

Ledarskapsutbildningen ska vara övergripande och allmän, inte bara en ut
bildning för idrottsföreningar. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04 att snarast undersöka möjligheter-
na till att ordna ledarskapsutbildningar för ungdomar under sommarperioden, som 
ett komplement till de sommarjobb som Borgholms kommun erbjuder i dag.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 lämna motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motion från moderaterna ”Ledarskapsutbildning för ungdomar”.
Tjänsteskrivelse 2019-11-11

Bedömning
Föreningslivet har de senaste åren förändrats en hel del och kommer med stor 
sannolikhet att förändras än mer de kommande åren. Antalet aktiva i föreningarna 
minskar när fler och fler arbetar heltid. 

RF SISU Småland arbetar aktivt med att öka antalet aktiva i föreningarna. Att un-
der sommarlovet erbjuda ett antal ungdomar möjlighet att delta i en ledarskapsut-
bildning skulle förhoppningsvis gör att de blir mer intresserade av att engagera sig i 
föreningslivet.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar motionen.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 12 Dnr 2019/207 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - Investeringsbidrag till föreningar

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att bifalla motionen att undersöka möjligheten att införa investeringsbidrag till 
föreningar i Borgholms kommun.

att om det finns ekonomiskt utrymme återinföra möjligheten för föreningar att sö-
ka investeringsbidrag. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2019-10-04
att undersöka möjligheter att införa investeringsbidrag till föreningar i Borg-
holms kommun.

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21 § 180 överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag
Motion från moderaterna i Borgholms kommun ”Investeringsbidrag till föreningar”.
Bidragsregler från olika kommuner.
Kontakt med Mörbylånga kommun.
Kontakt med RF SISU Småland
Tjänsteskrivelse 2019-11-07

Bedömning
I många av landets kommuner finns möjlighet för föreningar att söka investeringsbi-
drag. Denna möjlighet fanns även i Borgholms kommun för flera år sedan. I sam-
band med stora besparingar drogs investeringsbidraget in. Finns ekonomiskt ut-
rymme är det önskvärt att investeringsbidraget återinförs även i Borgholms kom-
mun. 

De kommuner som har investeringsbidrag har lite olika upplägg. En del ger bara till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet andra till alla typer av föreningar. 
Någon kommun har istället för investeringsbidrag ett extra anslag som föreningar 
kan söka för investeringar och större projekt. Det är lite olika hur stor del av inve-
steringen som kommunen bidrar med, oftast mellan 20 och 50 %. Gemensamt för 
nästan alla kommuner är att de kräver att föreningen även söker andra bidrag, från 
till exempel staten. 
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Investeringsbidraget är tänkt att användas till ny-, till- eller ombyggnad av före-
ningsägd anläggning eller lokal, samt inköp av maskiner och inventarier. Miljöför-
bättrande åtgårder samt åtgärder för förbättrad tillgänglighet prioriteras i flera kom-
muner.

I Mörbylånga kommun har fritidsföreningar möjlighet att söka investeringsbidrag. 
Mörbylånga kommun avsätter årligen 200.000 kronor till investeringsbidrag (max 
150 tkr per investering). Kalmar kommun har avsatt 1 miljon kr per år. Föreningar 
kan söka för upp till 500 tkr. Ansökningar över 500 tkr blir ett särskilt ärende. 

Alla föreningar bör ges möjlighet att söka investeringsbidrag. Bidrag till större inve-
steringar ska även fortsättningsvis beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfull-
mäktige.

Konsekvensanalys
Ett aktivt föreningsliv är viktigt för en kommun. Föreningslivet har de senaste åren 
förändrats en hel del. Antalet aktiva i föreningarna har minskat. Det är inte lika lätt 
för föreningarna att ”samla pengar” för underhåll och investeringar som det varit tidi-
gare.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar motionen.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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